TMB ADVISORY
Highlight of the Week
• สัปดำห์ทผี่ ำ่ นมำ ตลำดหุน้ ยุโรปปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยได้อำนิสงค์จำกกำรอ่อน
ค่ำของค่ำเงินยูโร หลัง ECB คงดอกเบี้ย ขณะที่ตลำดหุ้นสหรัฐฯ และเอเชีย
(โดยเฉพำะ จีน) ปรับตัวลดลงจำก ควำมกังวลเรื่องสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐฯและจีน
• ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) มีมติขึ้นอัตรำดอกเบี้ย 0.25% ตำมคำด พร้อม
กับส่งสัญญำณว่ำจะปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในช่วงเวลำที่เหลือของปีนี้

Global Market & Economic View
USUS
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
• ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่
ระดับ 1.75-2.00% ในกำรประชุมล่ำสุด ซึ่งเป็นไปตำมที่ตลำดคำดไว้ โดย
กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว นับเป็นกำรปรับขึ้นครั้งที่ 2 ในปีนี้ และ
เป็ น ครั้ ง ที่ 7 นั บ ตั้ ง แต่ เ ฟดเริ่ ม วงจรปรั บ ขึ้ น อั ต รำดอกเบี้ ย ในเดื อ น
ธ.ค.2558 นอกจำกนี้ เฟดยังได้ส่งสัญญำณปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอีก 2
ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ (คำด ก.ย.และ ธ.ค.) ส่งผลให้มีกำรคำดกำรณ์
ว่ำเฟดจะปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยรวม 4 ครั้งในปีนี้

Commentary

• เฟด มีท่ำทีมั่นใจในเศรษฐกิจของสหรัฐฯมำกขึ้น โดยได้ปรับเพิ่มตัวเลข
คำดกำรณ์กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ สู่ระดับ 2.8% จำก
เดิมที่ 2.7% และปรับเพิ่มคำดกำรณ์ตัวเลขเงินเฟ้อในปีนี้ สู่ระดับ 2.10%
จำกเดิมที่ระดับ 1.9% รวมทั้งคำดว่ำอัตรำกำรว่ำ งงำนปีนี้จะลดลงสู่
ระดับ 3.6% จำกเดิมที่ 3.8% โดยท่ำทีดังกล่ำวทำให้ เฟด อำจดำเนิน
นโยบำยกำรเงินที่ตึงตัว (Hawkish) และเข้มข้นมำกขึ้นในปีหน้ำ

Europe
Europe
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
• ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) มีมติคงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย ที่ระดับ 0%
ตำมเดิม โดยระบุว่ำจะยังคงตรึงอัตรำดอกเบี้ยต่อไป อย่ำงน้อยจนถึงช่วง
ฤดูร้อนของปีหน้ำ โดย ECB จะเริ่มปรับลดวงเงิน QE สู่ระดับ 1.5 หมื่น
ล้ำนยูโรในเดือนต.ค.-ธ.ค. และจะยุติมำตรกำร QE ภำยในสิ้นเดือนธ.ค.
• ตัวเลขกำรจ้ำงงำนยูโรโซน ปรับตัวขึ้น 0.4% ในไตรมำสแรก/61 ซึ่ง
ปรับตัวดีขึ้นมำกว่ำ ไตรมำส 4 ปีที่แล้วเล็กน้อยที่ 0.3%
Commentary
• กำรที่ ECB คงดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่ำเงินยูโรอ่อนค่ำลง และดีต่อหุ้นกลุ่ม
ส่งออกในระยะสั้น ขณะที่ตัวเลขแรงงำนในยู โรโซนยังคงแข็งแกร่ง โดย
อัตรำกำรว่ำงงำนล่ำสุดลดลงอยู่ที่ระดับ 8.5% จำกระดับ 9.6% เมื่อปีที่
แล้ว โดยคำดว่ำกำรจ้ำงงำนที่แข็งแกร่งนั้น จะช่วยหนุนให้เงินเฟ้อกลับมำ
เร่งตัวขึ้นในระยะถัดไป

19 - 25 Jun 2018
Index
Dow Jones
S&P500
EuroStoxx50
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TOPIX
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25,090.48
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0.71%
2.89%
1.31%
3.22%
0.21%
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0.12%
2.38%
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-1.06% -1.28%
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0.04%
-1.57% -2.95%
-1.28% -1.93%
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1.59%
1.10%
1.30%

YTD
1.50%
3.97%
0.03%
0.72%
0.38%
-1.57%
-8.63%
1.37%
4.60%
-2.79%
-0.57%
8.87%
-1.83%
-1.80%
-0.52%

Source: Bloomberg / Data as of 15 Jun 2018

China
China
ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

• รัฐบำลจีนตอบโต้สหรัฐฯด้วยกำรออกมำตรกำรเรียกเก็บภำษีนำเข้ำสินค้ำ
จำกสหรัฐจำนวน 659 รำยกำร โดยเรียกเก็บในอัตรำ 25% คิดเป็นมูลค่ำ
รวม 5 หมื่นล้ำนดอลลำร์ โดยอัตรำภำษีดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้กับสินค้ำ
นำเข้ำจำกสหรัฐล็อตแรกจำนวน 545 รำยกำร คิดเป็นมูลค่ำ 3.4 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์ ซึ่งรวมถึงสินค้ำด้ำนกำรเกษตร ยำนยนต์ และสินค้ำทำงทะเล โดย
จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ส่วนกำรเรียกเก็บภำษีนำเข้ำสินค้ำ
จำนวนที่เหลือนั้น จะมีกำรประกำศหลังจำกนั้น

Commentary

• คำดกำรณ์สถำนกำรณ์ดังกล่ำวคงยืดเยื้ออีกสักระยะ และท้ำยที่สุดทั้งสอง
คงสำมำรถเจรจำหำข้อตกลงกันได้

Thailand
ข้อมูลที่สำคัญ

• ปัจจัยพื้นฐำนเศรษฐกิจแข็งแกร่ง แม้ Fund Flow ยังคงไหลออกจำกหุ้นไทย
นับตั้งแต่ต้นปีที่ 165,620 แสนล้ำนบำท ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับตลำด
หุ้นอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชีย และ EM เนื่องจำกกำรแข็งค่ำของค่ำเงินดอลล่ำร์
และควำมกังวลเรื่องสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน

Commentary

• ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยยั งคงมีแนวโน้มขยำยตัว ขณะที่ต้องจับตำดู
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ

TMB ADVISORY WEEKLY MARKET UPDATE
Fixed Income View
• สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ตลำดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้อำนิสงค์จำก
กำรอ่อนค่ำของค่ำเงินยูโร หลัง ECB คงดอกเบี้ย ขณะที่ตลำดหุ้น
สหรัฐฯ และเอเชีย (โดยเฉพำะ จีน) ปรับตัวลดลงจำก ควำมกังวล
เรื่องสงครำมกำรค้ำ ระหว่ำ งสหรัฐ ฯและจี น หลัง สหรัฐฯประกำศ
บัญชีรำยกำรสินค้ำนำเข้ำจำกจีนที่จะถูกเรียกเก็บภำษีในอัตรำ 25%
ขณะที่รัฐบำลจีนก็ได้ออกมำตรกำรตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน (โดย
จะเริ่มมีผลในวันที่ 6ก.ค.นี)้

Commentary

• แนะน ำทยอยลงทุนในตลำดหุ้น ประเทศเกิด ใหม่ รวมถึงไทย จำก
เศรษฐกิจในกลุ่มที่เติบโตได้ดี รำคำหุ้นที่ยังไม่สูงมำกนักและแนวโน้ม
กระแสเงินทุนต่ำงชำติ (Fund Flow) ที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้ำมำลงทุน
• แนะนำทยอยลงทุนในตลำดหุ้นยุโรป จำกเศรษฐกิจในกลุ่มที่ยังคงฟื้น
ตัว มูลค่ำหุ้นที่ไม่สูงมำกจนเกินไปและกำรเมืองที่เริ่มมีเสถียรภำพ
มำกขึ้น
• แนะนำทยอยลงทุนในตลำดหุ้น สหรัฐฯ (หุ้น ในประเทศขนำดเล็ก )
สำหรับผู้ที่รับควำมเสี่ยงได้ หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรบริโภคและใช้จ่ำยในประเทศ
SAA (Strategic Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะยำว
TAA (Tactical Asset Allocation)= กลยุทธ์กำรลงทุนระยะสั้น

• ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) ทำ Surprise ตลำดด้วยกำรมีท่ำทีปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ ย มำกกว่ ำ คำด (โดยคำดว่ ำ จะปรั บ ขึ้ น อี ก 2 ครั้ ง ภำยในปี นี้ ) ขณะที่
ธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) คงอัตรำดอกเบี้ย และประกำศสิ้นสุดกำรทำ QE
ภำยในสิ้นปีนี้ ซึ่งทำให้สถำนกำรณ์ในตลำดตรำสำรหนี้ต่ำงๆ ทั่วโลก ปรับตัวไม่
ผันผวนเท่ำไหร่นัก เนื่องจำกแนวโน้มนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงต่ำงๆ
ยังคงไม่ตึงตัวมำกนักภำยในปีนี้

Commentary

• แนะนำทยอยลงทุนในตรำสำรหนี้ประเภท Credit (หุ้นกู้บริษัทเอกชน) จำกอัตรำ
ผลตอบแทนยังมีควำมน่ำสนใจและบริษัทฯ ยังคงมีควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ในเกณฑ์ดี โดยเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่เป็นหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่กระจำยกำร
ลงทุนทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว, กลุ่มประเทศเกิดใหม่ และเอเชีย

Commodities
• รำคำน้ำมันปรับตัวลดลง เนื่องจำกแรงกดดันจำกคำดกำรณ์กำลังกำรผลิตที่อำจ
เพิ่มขึ้นซื้อเก็งกำไร หลังปรับตัวลงหนักในช่วงที่ผ่ำนมำ เช่นเดียวรำคำทองคำที่
ปรับตัวลดลง เนื่องจำกกำรแข็งค่ำของค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ

Commentary

• ตัวเลขเศรษฐกิจยังคงขยำยตัวและสนับสนุนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม
คงต้องจับตำกระแสข่ำวด้ำนควำมขัดแย้งเชิงภูมิศำสตร์ต่อไป

Portfolio Model Recommendation

Funds Recommendation
Type of Fund
Local Fixed
Income
Foreign Fixed
Income
Thai Equity
Foreign Equity

กองทุนเปิดทีแ่ นะนำ

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนเปิดทหำรไทยธน
ไพบูลย์
กองทุนเปิด TMB
Global Income
กองทุนเปิด K- Mid
Small Cap หุ้นทุน
กองทุนเปิด วรรณ ยูโร
เปี้ยน อิควิตี้

ลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ภำครัฐ สถำบันกำรเงิน ภำคเอกชนและตรำสำรด้อยสิทธิตำมเกณฑ์ Basel III โดยกองทุนฯ จะมีอำยุตรำสำรเฉลี่ย
ของกองทุนทั้งหมดไม่เกิน 4 ปีและสำมำรถลงทุนได้ทั้งในและต่ำงประเทศ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund ชนิด Class I โดยเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่ำ 80% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและป้องกัน
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Eleva European Selection Fund Class I (EUR) acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับควำม
เสีย่ ง
4
5
6
6

Source: Bloomberg, Amundi, TMB Analytic
หมำยเหตุ: เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป ข้อมูลและข่ำวสำรจัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะและพิจำรณำแล้วว่ำน่ำเชื่อถือ แต่มิอำจรับรองควำม
ถูกต้องของข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เอกสำรฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำเสนอหรือชี้ชวนให้ลงทุน ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจและควำม
ระมัดระวังในกำรใช้ข้อมูล และพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ธนำคำรไม่มีควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจำกกำรนำข่ำวสำร รำยงำนหรือข้อมูลนี้ไปใช้อ้ำงอิง
พิจำรณำเพื่อประกอบกำรลงทุน /ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำเงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผู้ลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM TMB ทุกสำขำ และ
ผู้สนับสนุนกำรขำย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไดรับกำรแต่งตั้ง / สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน ผู้ลงทุนอำจขำดทุนหรือได้กำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินทุนเริ่มแรกได้

